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عادة. د السَّ ن سعينا ألْن َنجِّ  ""نحُن نسعى ألْن نتجن ب األلم أكثر مِّ
 سيغموند فرويد -
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ة قصي رةقص   

  

ته باِكًرا كعاد راِغدستيقظ اعند الّساعة الّسادسة صباًحا، 
 هو ، مرِهق وكئيب،يوم آخر شاقّ أي  اليائسة، إّنه يوم االثنين

فة البعيد عن العاطِ الّتنظيم الحداثة و عصر  فيليس بيوم جديد. 
تعمل بملل  التالّناس آ جعلعصر في عاّمًة والّرحمة خاّصًة، 

سعى إلى تحقيق تي تالّ  ةالّسوق الحرّ  .عور باالغترابش، و وكلل
، أكبر قدر ِمن األرباح على ِحساب صّحة الموّظفين والعّمال

 وهيمنة ،كنولوجياحّتى األساتذة اّلذين ال ُيقدَّرون في عصر التّ 
وال هم  ،سلطة أصحاب المال اّلذين ال يعرفون للّشقاء معنى

 متذّوقون جهد األبدان وال روح الحرمان.
 

*** 

منذ عشرين سنة في مجال البناء براتب يعمل راِغد 
ن له   حّظهلو  .حاجاته األساسّية أكثر منمتواضع ال يؤمِّ
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جّيد ال بأس به ُيقتطع من  في الّشركة تأمين صّحيّ ف الحسن،
 يتمّتع ما دام ،ين رابحة ال شكّ شركة الّتأم. فاقسرً  سنة راتبه كلّ 

 بصّحة جّيدة، وتتمّنى له دوام العافية إلى حين تقاعده.

*** 

هو د ُأسرته و ق  بعدما ف  طموحه  دق  ف   قد وهذا العاِمل الفقير
بين  نشبتنتيجة معركة  . حصل ذلكى العاشرة من عمرهال يتعدّ 

تنعم  باتت ة... أّما اليوم فقدلطسّ ال على إثر خالف ميليشيات
 آالف ا مخّلًفابعد قتال دام شهورً ما بينها،  في باّتحاد قويّ 

حياة و  كريم عيش إّنما ،هذا الّصراع الّضحايا اّلذين ال يعنيهم
 .مستقّرة

م ِمن  راِغد نطلقا ُمسِرًعا ليلحق الحافلة حّتى ال ُيحس 
هذا الكون اّلذي في فالحافلة دوًما مستعِجلة، وكّل شيء  .راتبه

يبدو  ...عنده متأّخروال عذر ل ،نعيشه بات مستعجاًل ال ينتظر
، أو رّبما ألّننا ُمتعلِّقة بالّنظرّية الّنسبّية أّنها ظاهرة كونّية فيزيائّية

، أو اتواإللكترونيّ  كنولوجياالمتعّلق بالتّ  رعةفي عصر السّ 
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، ورّبما لوكّيةاليومّية المتعّلقة باألنماط السّ لحياة لضرورات ا
حيث يشعر الّسعيد بمّدة وبامين بيولوجيًّا بسبب تقّلب نسبة الدّ 

 أو رّبما تلك األسباب ...تختلف عن تلك اّلتي يشعر بها الحزين
إّنه مهما يكن الّسبب، فالّزمن اآلن ُمتساِرع،  .مجتمعةً  كّلها

 ال ينتظر أحًدا. كالموت

*** 

اد الّنبيل الّطبيب المتواضعكان  يداوم في مستشفى  ر ش 
دة ةمتعاِقد ةخاّص   ةِمن الّطبقهو  .مع شركات تأمين متعدِّ

بأس  ال اوثقافيًّ  ااجتماعيًّ  رأسمااًل  يملك المتوّسطة، في الُمقاِبل
ى يعاِلج هذا وذاك دون الّنظر إلو يعِرف الفقير والّثري،  فهو ؛به

، تخّرجه يوم أقسم عليه، فهذا ما الّطبقيّ  المستوى االجتماعيّ 
 المرضى ومحاولة إنقاِذهم.وهذا ما يعمل ألجِله لمساعدة 

اد  ص فيطبيب  ر ش  ، الجهاز الهضميّ  أمراض ُمتخصِّ
للوصول إلى تشخيص  يتبع منهج الّسببّية والّشكّ  عمله؛ ُمتِقن

ينجح في كّل  .اآلخرين بعض من دون تكّهن كما حقيقيّ 
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هو متفّوق في الكّلّية اّلتي تعّلم فيها، وعِمل  لذا تشخيص،
إيماًنا  ،األطّباء في الخارج قبل أن يعود إلى وطنه كُمساِعد ألهمّ 

 .بعلمه وموهبته وإخالصهأّن أبناء وطنه أولى ب منه
 ُمغرية في الخارج حيث تعّلم وعِملالقديمات تّ العلى الّرغم ِمن 

 الحنين إلى الوطن ، لكنّ لسنوات عديدة واكتسب خاللها الخبرات
 .ّصادقينلئك الأو  من من المكاسب ألّنه أقوى  كان

*** 

إلى عمله في الوقت الُمحّدد تماًما، حيث يصل  راِغد كان
أ ت  تربو  ذو خبرة راِغد .منذ شهرينالورشة اّلتي يعمل بها  قد ب د 

ي عمل طبًقا للّتصميم  فرِ حت  مُ  .ن سنة في البناءيعشر  على
 تصله الخرائط ِمن مكاتب ؛الُمخّطط له دون زيادة أو نقصان

ِمن و  .ميمهم الّتعجيزّيةاالّشركة، فُينّفذ تص لمهندسين فيا بعض
 ا مئةليس كّل ما يجب أن يكون هو كاِئنً  الحقائق الّثابتة أنّ 

تختلف الخطط بدرجات متفاوتة مهما كانت الخّطة  إّنما ،بالمئة
نفيذ طريًقا ال يفصح يجد للتّ  راِغدعلى الّرغم من ذلك، فإّن  .دقيقة

بداع هو اإل سر   " لبرت آينشتاين:أيتبع مقولة  بل عنه للمهندسين
 "معرفة إخفاء مصادرك.
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*** 

على  مّما يصّبره ويتقنه،عمله  يحبّ  راِغدال شّك أّن 
وعلى الّرغم  .بعض المهندسين ومدير شؤون الموّظفين تعالي

رونه  فهم ،ِمن أّنهم يندهشون ِمن عمِله البارع  !حّق قدرهال ُيقدِّ
 في إيجاد أمله ليتحّرر بعدما فقد تمّنى أن تحدث معجزةفكم 

ارتفاع  ومع .لكّنه ال يملك إاّل الخبرة في البناء .وظيفة أفضل
ر فليس هناك وقت آخ ،في هذه الّشركة هتأقلمو  نسبة البطالة

 نحوه قتربي البائس قاعديرى أّن سّن التّ  وهو .ُأخرى  لتجربة
 ِمن كسرعة انتقال الّناقالت العصبّية بين خاليا الجهاز العصبيّ 

سبع  في حين تبعده منه ،هذا هاجسه الُمزِمنكان  يه.وإل الّدماغ
 .هذه الورطة من امخر جً  هناكيعتقد أّن أّنه  الّ إ ،سنة ةعشر 

*** 

رة  مرور بعد شهر وأّيام ثقال بين هواجس وأفكار ُمدمِّ
كتفيه، عاد ِمن الع مل إلى منزله  يعلوجبل  أشبه بللعقل البشريّ 

، لكّنه معركةالِمن جندي  كإياب ،ُمنهًكا ابعة مساءً في السّ 
ان الّسكّ  نعمإنجازات متتالية في بناء آمن ي ومسّطر منتصر
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ما بني على باطل  " كلّ  شعاره: صلب يترجمحقين بمسكن الاّل 
 فهو باِطل".

 ،يشعر بوخز في بطنه، ِمن األسفل بين الّظهر والقولون  راِغد بدأ
، وقد هة فعلردّ و حتًما  العمل الّشاقّ  وحسبه نتيجة لم يكترث كثيًراف

 فعل ليوم عمل ُمتِعب. ردّ  األلم يكون هذا
وم ن فيدخل ثياب العمل، ثّم رتاح قلياًل على األريكة بلي ىستلقا

ة العين، وانعدام حركريعة ن حركة العين السّ عميق ليتنّقل بي
 بسرعة. في مرحلة األحالم فصار

وينذره بأّن هناك  ليوقظه وظيفتهاأللم ُيعاود جهاز  لكنّ 
 عور بالغثيان.ش يرافقه ،خطًبا ما

 هلم يكن المرض يوًما عائًقا أمام استمراره في ممارسة عمل
إلى لتفات حينها، قّرر الّنوم دون اال .بانتظاما والحضور يوميًّ 

 .بدّقة شيء في هذا العال م يقوم بوظيفته فُكلّ  ؛األلم جهاز
في موقع العمل على  راِغد قفو في صباح اليوم الّتالي، 

 ألم مجّدًدا، وغثيان أكثر.وبضعف، فشعر بغير عادته 
 عندها قّرر ،الّتحّمل فأعجز طاقته عن زداد األلم أكثر فأكثرا

الحال في  يكما ه قسم الّطوارئ دون تأخير ه نقله فوًرا إلىؤ زمال
 الوقت ال ينتظر أحًدا...  :الكون الفيزيائيّ 
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*** 

اد بيبالطّ  :في المستشفى ثالثيّ  ىلتقا عاِمل البناء و ،  ر ش 
 يأِت  هذا الّلقاء لمو  شركة الّتأمين! أمل حسابات، وخيبة راِغد

لكّننا نحن البشر  ،الكون خاضع لقوانين ُمنّسقة وُمنتِظمةف ؛صدفة
 ال نستطيع كشف القوانين بدّقة وإحكام ،وعرفناعلمنا مهما 

 .ني  ُمطل ق

*** 

ادبيب شّك الطّ   تهذا العاِمل ليس حالكعادته بأّن  ر ش 
 لقطع الّشكّ  (CT Scan)  صورة مقطعّية له ، فطلبةطبيعيًّ 

 .تيبةوبعض الفحوصات الرّ  ،تحليل دمباإلضافة إلى باليقين، 
كما توّقع عند معاينة  الُمحتِرفبيب طّ النعم، هذا ما توّصل إليه 

 وأصبح اآلن على يقين ِمن األمر برّمته. وارئ،في غرفة الطّ  راِغد

نفسه  بيبالطّ  حّدثحان وقت إخبار مريضنا بالّنتيجة.  -
 .راِغدطريقه إلى غرفة وهو في 

ِمن اآلن، بإمكانك اعتباري  مرحًبا، أنا طبيبك الخاّص  -
 قال بصوت مرح. صديًقا أيًضا.
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 .بصوت مرتجف راِغدرّد  !لك. ما هي حالتي ؟ شكًرا -
أجاب الّطبيب  ، ستعيش.األمر خطرً اال تقلق، ليس  -

 .مبتسًما
 ورّد مازًحا: نعم، لألسف. راِغدضحك 

ن، أحدهما سّيئ إلى اخبر  لك : "عنديأردفثّم  عتدل الّطبيبا 
ر... رائع  !"، رائعحدٍّّ ما، واآلخ 

 اِغدر  عّني الّثاني." ردّ ما يخّفف أّواًل فربّ  ّيئلنبدأ بالسّ  -
 حائًرا.

ن ا في  - أّن كريات  المخبريّ  حليلتّ الحسًنا، لقد تبّين مع 
دة لتهاب الّزائانتيجة  مرتفعة نسبتها كثيًرا م البيضاءالدّ 
كما -ورة المقطعّية هذا ما أوضحته الّص فودّية، الدّ 

 .-توّقعت تماًما
اآلن بانتظاااااااااار العملّياااااااااة الجراحّياااااااااة، ألااااااااايس  أنااااااااااإًذا،  -

 منكساااااااااااااااااااااااااااااًرا. تسااااااااااااااااااااااااااااااءل راِغاااااااااااااااااااااااااااااد كاااااااااااااااااااااااااااااذلك؟
حاجااااااة للجراحااااااة، فقااااااد تااااااداركنا األماااااار قباااااال ال ال،  -

واء لاااااااااادّ ا إلااااااااااى التهابهااااااااااا بالكاماااااااااال، سااااااااااتحتاج فقااااااااااط
 احة."والرّ 
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 ئ والجّيد مًعا."ن، الّسيّ الخبري   وّ لقد أخبرتني للتّ  -
ر". جاهز أخبرتك األّول، وها أنا"انتظر،  -  إلخبارك اآلخ 

 عّلق الّطبيب بصوت حاسم.

*** 

باب الغرفة ثّم قصد  خلفه متفّحًصابيب نظر الطّ 
 .اكتشفهليه ما إزّف لي راِغد واّتجه نحو ،وأوصده

ق ع تو  محاِواًل  عن الّتفكير راِغدثناء، لم يتوّقف في هذه األ
ا، ربّ  يبدو أّنه مهمّ  المضمون؛ هو و ّتر فعاًل يتو بدأ  .رما خطِ جدًّ

بيب د الطّ ياّلذي ال ير  هذا الخبر المهمّ  خطورةيتساءل ما مدى 
 ألحد أن يسمعه!

: "أنت  اآلن تحمل  راِغدوهو يتفّحص عيون  بيبقال الطّ 
، وأنا على يقين بأّن ثروة كبيرة داخلك، ِنعمة ِمن هللا تعالى

إلى المستشفى هنا هو أمر يتعّلق بتغيير حياتك إلى وصولك 
يبدو فهذا  ،ارغم أّنك تأّلمت وشعرت أّن في األمر سوءً  .األفضل
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لنا ما هو  سوًءاوراء ما نراه  ىخفيا ما ، أمّ فقط في الّظاهرلك 
 صالحنا." فيائًما دو   وجلّ  تبدير هللا عزّ إاّل 

ثير أنا طبيب لدّي الك، راِغد: "كما تعلم يا بصوت جادّ  ث م ت اب ع
 اثريًّ ، وأعرف كّلها ةوالفئات االجتماعيّ بقات ِمن المعارف ِمن الطّ 

 صديقي الجّراح المتخّصص بأمراض الكلى." هتابعيا مريًض 

 مستغرًبا. راِغدسأل  –وما عالقتي بذلك ؟!"  -
ورة المقطعّية أّن تبّين لنا في الّص صّحته في صّحتك!  -

ة شككنا بوجود رمل أو في البدايف ؛ن سليمتاني  الكليت
 اِلثة....أّما الثّ  .لكن اطمئن ...ماهحصى في إحدا 

 أّما ماذا!؟ الّثاِلثة! -مصفّر الوجه،  راِغدقاطعه 
ما ك، اجّيدة جدًّ  ةلديك ثالث وِبحال !اِلثةال تقلق، نعم الثّ  -

 ، وهذا مامريضنا دم م تطابق تماًما معأّن تحليل الدّ 
 .أجاب الّطبيب بثقة .أيًضا زميلي الجّراح هأّكد

 .قهالثة لمريض صديأن يتبّرع بالثّ  ؛ عليهبرّمتهاألمر  راِغدِهم ف  
 .الّثانية ِمن مليار جزء أجزاء ِمن نعم، هذا ما فّكر به في
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 قّلبأن ي راِغدبيب ِمن طلب الطّ  أن بعد دقائقمّرت 
بحاجة سريعة  علمه أّن المريض الّثريّ أ و  ،جّيًدا في رأسه األمر

 يدفع أن وإاّل مات خالل األسابيع القاِدمة، وأّنه ُمستعدّ  يةإلى الكل
مال مهما بلغت القيمة مقابل صّحته اّلتي ال يملكه من  ما

ض.  ُتعوَّ

*** 
 إلقدامبين اما عميق ِمن الّتفكير ال كاماًل  اأسبوعً كان 

 !نهاًرا لياًل  يستبّد بهعصف ذهن أسبوع ، حجاماإلو 
في اآلالم ال تفارق الّثري وأّيامه كانت  ،الجانب اآلخر فيو 

 .تناقص سريع
*** 

في مهّمة مدير شؤون الموّظفين موقع العمل  زار، يوًما
في طريقه نحو كان بينما  ة لتقييم أداء الموّظفين.روتينيّ  ةدوريّ 

في إحدى زوايا الغرف المبنّية  قابًعا راِغدى رأ ،مدخل البناء
تناسى المدير الُمقّرب ِمن أحد رجال األعمال  .بإتقان واحتراف

م ل، فأم ر  أّن هذا وقت الّراحة اليومّية   راِغد الُمشرَّع في قانون الع 
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الُمحاِسب  على بعدما يعّرج ،إلى المنزل ليستريح هناك عودةال
ال مكان راحة  هنا مكان عمل: "في الّشركة ليأخذ تعويضه

 !قالها بصوت حادّ  ،"ومرض
حاجبي ه محاواًل استيعاب ما سمع وهو  راِغدقّطب 

القوانين مثل بيوت العنكبوت، ": يستذكر قول جوناثان سويفت
بابير ها تسمح للدّ غير، لكنّ باب الصّ مساك بالذّ إلبإمكانها ا

 "بالمرور.
وأنا على يقين بأّن وصولك "بيب حين قال: تذّكر كالم الطّ  فجأةً 

 بتغيير حياتك إلى األفضل."إلى المستشفى هنا هو أمر يتعّلق 
 رالقرا اّتخاذإلى  راِغددفع يبأن اًل كفي الّتعّسفكان هذا 

الفروق فسّية و نّ العباء األ المزيد ِمن ، فلم يعد يتحّملالحاسم
 بيع هذا الكنز.: خيار واِحد، فأمامه اآلن فقرلالّطبقّية وا

*** 
، وترك المكان عن حّقه في الّتعويض الماليّ  راِغدتخّلى 

ًرا  ادبيب الطّ  زيارةدون ترّدد ُمقرِّ لتحديد موعد الجراحة بأسرع  ر ش 
وقت ممكن، مع تحديد قيمة المبلغ اّلذي يريده ضمن إطار 
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 الستقرار والّتخّلصا فقد آن أوان والّرقابة. المشروعّية القانونّية
األحالم قاء. حان وقت تحقيق ن حياة المعاناة واالستغالل والشّ مِ 

 اّلتي كانت ُمستحيلة دون المال الوفير.
*** 

 ،الخبر الّسارّ ب وبّشرهالّطبيب صديقه الجّراح  هاتف
 فكانت الجراحة.

 على مراده راِغدحصل و مّر الوقت سريًعا بين الجراحة والّشفاء، 
البديلة  يةحصل على الكلالّثرّي المريض  ؛تحّقق الخير للجميعف

 بنجاح اإنجازهم ااالثنان حّقق لّطبيباناو ، رويدا رويًدا ىليتعاف
 .سليًما ومعافىصبح ثريًّا أف راِغدوإخالص، أّما 

*** 
رأًسا على عقب خالل  راِغدة حديث الّنعمة انقلبت حيا

 ،حلم بزيارتها بلدانيساِفر إلى و يشتري ما يشتهي  فصار ،أسابيع
أم ُمجّرد بروباغندا لجذب  ،إذا كانت كما تخّيلها أن يعرفوأراد 

يدولوجّية غير أعدد كبير من الّسّياح ألهداف اقتصادّية و 
يرى الحياة وبات ستمتع إلى أقصى الحدود، كان ي مباشرة...
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يشتري المنازل الفخمة  ؛اآلن بمنظور مختلف عن سابقها
شخص مختلف فهو  ا...طائرة خاّصة ويختً يملك والّسّيارات و 

 اء!قبل الّثر  كان اعمّ 
*** 

ر، وربّ  كأنّ  ل اإلنسان إلى إنسان آخ  ر ما ُيظهِ المال ُيحوِّ
دة  الحقيقة معدن اإلنسان على حقيقته، لكنّ   هي أّن المالالمؤكَّ

 .وأفعالهم البشر تاِمن نيّ  ءبري 
*** 

في الّشراء  راِغد يستمرّ كان الوقت يمّر سريًعا بينما 
 ياّلذ، راِغد خارج حساب الُمتوّقع وقعإلى أن  رف...والّسفر والتّ 
الوفير بعدما أصبحت الاّلمباالة سمته  المال أمامفقد وعيه 

 واإلسراف ديدنه.
رائب على العقارات، الّض  تتراكم ؛تتناقص ثروتهفأخذت 

شخص  كأيّ  ويسهو عنها الُمستحقَّات اّلتي يتناساهاازدادت و 
  (.في حياتنا نعرف الكثير منهمونحن ) اتهف  ذات ِص لديه 
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وإلى الّسابق،  عهد فقره العودة إلى بالخوف ِمنأصبح يشعر و 
وتحقيق أحالم صاحب  ،تابةحياة العمل والجهد والوظيفة والرّ 

 .العمل
*** 

حيث شّقته الجديدة  ِمن أوروبا إلى بلده األمّ  راِغد داع
الُمطّلة على البحر األبيض المتوّسط، فالمتوّسط أصبحت طبقته 

 ! بعدما انتقل ِمن طبقة األثرياء مؤّخًرا
بك أنا طبي " :ابيب اّلذي قال له يومً االّتصال بالطّ عن ر لم يتأخّ 
 ِمن اآلن، وبإمكانك اعتباري صديًقا أيًضا." الخاّص 

 بصوت متعّثر. راِغد"كيف حالك ؟" قال  -
 ، أجاب الّطبيب مستفسًرا."بخير، م ن المتكّلم؟" -
 . رّد خجاًل."راِغد"صديقك  -
كيف نا األخير! تواصل وقت منذ "نعم نعم، تذّكرتك، مّر ال -

 باهتمام. بيبحالك، وكيف هي صّحتك ؟" قال الطّ 
 حزيًنا. راِغد "الحمد هلل، أنا بخير، صّحتي جّيدة" ردّ  -
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سأله  قلياًل، هل ثّمة أمر يزعجك؟" اصوتك مضطربً "يبدو  -
 الّطبيب قلًقا.

  أن نلتقي مجّدًدا ؟"ما قلياًل، متى ُيمكننا "ربّ -
 "إن أردت، غًدا عند المساء، أدعوك إلى منزلي على العشاء". -
حد المقاهي، وسآتي أأفّضل أن نلتقي خارج منزلك، في راِغد: " -

  إليك، انتظرني قبل العشاء".
 . لنلتقي قبل العشاء" …اجدًّ  ا" يبدو األمر مهمَّ  -
 ."نعم، ال أريد االنتظار أكثر، إًذا اّتفقنا؟ " -
 "كما تريد، بانتظارك غًدا قرب عيادتي." -
 قاء.""حسًنا، هكذا أفضل، إلى اللّ  -
 قاء.""إلى اللّ  -

*** 
بيب عمله الطّ  ىنهأالي، عند مغيب الّشمس، في اليوم التّ 

ظ الح .العجلةتدفعه القلق و يعلوه  ،قرب العيادة ليلتقي ِباا راِغد
 ر.تاحاو  بدوره قلقف راِغدبيب تلك العالمات على وجه الطّ 
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"ما األمر ؟ لم  أنت  مضطرب، هل ِمن خبر سّيئ ؟" خاطبه -
ا. بيبالطّ   جادًّ

الستراحة "ال.. أعني قلياًل، لنذهب إلى المقهى فأنا بحاجة -
 في عجلة. راِغدأجابه  وفنجان قهوة."

ل المزاج كالقهو هاًزا رأسه وافقه الّطبيب- ة... : "نعم ال شيء ُيعدِّ
 ثّم أضاف: لنذهب."فواالستراحة قلياًل ِمن المنزل، 

 ذي يزعجك؟"، ما الّ راِغد"قل لي يا  - 
" ال ُأخفي عليك، عشت حياًة رائعة، وتنّعمت كثيًرا بالمال  -

  عليه مقاِبل الجراحة."اّلذي حصلت 
 فقاطعه الّطبيب مؤّكًدا:

م ن ال ينعم بهذا المال الكثير - أنت  طلبت  نصف  ؟!" طبًعا، و 
 "ليتك!ما قّدمه مقابل كالجراحة ال تساوي  تلك أنّ علًما  ة الغّنيّ ثرو 
أجاب  ا لدفع ثروته بالكامل مقاِبل حياته.""لكّنه كان مستعدًّ  -

 مستنكًرا. راِغد
نصف ثروة، مثلك  ينعم بصّحة جّيدة، و  الحين "صحيح، وهو -

 تماًما."



 

18 
 

ةقصة قصير -على فِراش النّدم  18  

 .ما... لكن..""ربّ  -
 "!"لكن ؟ -
اإلفالس، وهذا موضوعنا اآلن، أردت  شفير"أصبحت على  -

 أن."ث إليك بهذا الشّ الّتحدّ 
 "أستطيع مساعدتك ال تقلق، كم تريد؟" -
 "!ا، لكن ليس هذا ما أريده حقًّ كرمك لك "ال، أشكر -
 "إًذا ؟" -
 يةالقيام ببيع كل عليّ "أريدك أن تتحّدث إلى زميلك الجّراح، -

 فأنا بحاجة لمبلغ كبير." ُأخرى،

أن أمسك يده! غضب الّطبيب، وكاد يبرحه ضرًبا لوال 
 ، أنا طبيب والّطبّ راِغد"اسمع يا ثّم أردف مشيًرا بإصبعه نحوه: 

 ال يزاوله إاّل "الُحكماء"، وأنا لست تاجًرا!" عمل إنسانيّ 
 صديقي كما قلت، ولهذا أنا هنا، على كلّ  أعددتك"حسًنا، لقد  -

حال، يمكنني إيجاد شخص آخر يقوم بالمهّمة وشكًرا على 
 وقتك... وهذا حساب القهوة."

 ومتذّمًرا.غاضًبا  راِغد وانصرف
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قيًّا طلبه لسبب وجده منطفّكر الّطبيب قلياًل، ث م قّرر أن  ُيلّبي 
 يذهب إلى شخص آخر يستغّله في هذا المجال، فتّجار وهو أالّ 

 !األعضاء كثيرون وليسوا أطّباء
ال  عرف جّيًدا أنّ ألّنه ي هستطيع منعيال  ه، فهوساعد

لكن يا صديقي لن  وأّكد عليه منّبًها:" العمل، اقانون يمنع هذ
 ."كان استثناءً  مريضال ذلك، فّثريّ الك تجد م ن يدفع لك  

، وإاّل ُسجنت ي كاملةمستحّقات دأن أسدّ  ، المهمّ "ال مانع لديّ  -
 ُثّم أعود إلى حياتي الّسابقة كما كنت."

ل عن المخاِطر اّلتي ِمن الُمحت م   ، لكّنني لست مسؤواًل حسًنا" -
 قال الّطبيب بحزم وهو يرفع يديه. أن تواجهك فيما بعد."

المقاِبل ال تريد تحّمل أّي مسؤولّية، في و  ني"ها أنت  توافق -
ك، لكن لماذا بّدلت موقفك خالل لحظات أتفّهمك فهذا ِمن حقّ 

 بفضول. راِغد، سأله ؟!"
"ال أريد أن يستغّلك أحد، فأنت تجهل ما تقوم به، وال يمكنني  -

ق، على الّرغم من عواقب ُمحتملة قد منعك، فاألفضل أن أواف
 صّحتك الحًقا."تصيب 
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 الُمت ن ّبي: مستشهًدا بقول راِغدرّد 
 !"" أنا الغريُق.. فما خوفي ِمن البللِ -
، ".كالِ اما ألج  ك وربّ الاأِل ج   "حسًنا، كما تريد، سأفعل ما بوسعي-

 وافق الّطبيب مستسلًما.
*** 

ين معنيّ د الّطبيب موعًدا لجراحة جديدة بالّتنسيق مع  الحدَّ 
المرجو  هو المبل غ راِغدبالّنسبة إلى  األهمّ كان طّبيًّا، و و ا يًّ نقانو 

 تحصيله.
 األّيام واألسابيع، كما جرت العادة على الّنظام الكونيّ  ترّ م

سب تعبير سيغمونت  حديثالقاِئم، ِنظام الّزمن ال الّساِئل، بح 
تسديد الُمستحّقات والعودة ِمن لعلى مراده  راِغد حصلو  .باومان

ثر "نحُن نسعى ألن  نتجّنب األلم أك جديد إلى مبدأ فرويد القاِئل:
عادة.  "ِمن سعينا ألن  ن ِجد السَّ

جن وألم العودة إلى الحياة قد سعى إلى تجّنب ألم السّ  هو وها
 أّنه ُيحّقق ظنًّا منه، والعمل الّشاقّ  الماضية في مجال البناء

 الّسعادة بكلية واحدة!
*** 
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أكثر منذ إجراء الجراحة  يتعب راِغدبعد سّتة أشهر، بدأ 
األخيرة، األمر اّلذي توّقعه الّطبيب صاحب البصيرة والّضمير 

 لكن ال ُيمكنك تغيير سلوك أحدٍّ ما، أو إقناع أحدهم بأمر .الحيّ 
 .المال والعاطفة المهيمنة على العقل يتعّلق بالّشهوة، شهوة حبّ 

اع، قنألّنه ال يملك موهبة اإل راِغدما لم يستطع الّطبيب إقناع فربّ 
 .ةأثير العقالنيّ التّ  محاوالت ما الغرائز أقوى ِمنوربّ 

*** 
الُمسكِّن  ال شيء سوى  !تلعب دورها أندوية األفشلت 

اّلذي اعتاد عليه قبل أسبوع منذ ظهور آآلم في الجسد لم يكن 
 .ايتوّقعه

يون، على الّرغم ِمن امتالكه المال، وتخّلصه ِمن الدّ 
واستقرار  وبيعه الممتلكات في الخارج بعد تسديده الّضرائب،

أّن أّيامه  يعرفبات ف .وساءت تهصحّ وضعه الماّدّي، تراجعت 
على  هوظائف تتدهور جسده بالكامل وتداع بعدما معدودة

شبه األقيامها األخيرة، كما تتدهور دولة ما في مراحل  اختالفها
ل واالمبراطورّيات، حيث  ِبنظرّية ابن خلدون حول انحالل الّدو 

 سراف.راجع واالنحالل نتيجة الّترف واإلمرحلة التّ 
*** 
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 !راِغدتوّفي 
،  المعافىالّرجل الّثريّ و  ،صديقه الّطبيب وزميله الجّراح شّيعه

ورجل جديد يقف بعيًدا، يبدو أّنه  ،ه في العمل القديمؤ زمالو 
 يمحاممباشرة فكان  توّجه إليهف الّطبيب له نتبه، ابانتظار أحدهم

 ،هعواطفأّجج بالّرحيل  هفشعور ، طلبه قبل أّيام ِمن وفاته، راِغد
 !الكثير ِمن الّندمجّرعه و 
 

الموّجهة إلى الّطبيب، و  ةالوصّية الخاّص  المحامي حمل
أوصى  ما لم يكن متوّقًعا هو ماو  .توزيع الّثروة حّددال شّك أّنها تو 

 !به صديقه الّطبيب
 العطوف: الّطبيبصديقي 

عرفت  ،وبعد معاناتي ."أدركُت أّنني أخطأت بعد فوات األوان
ذهب ضحّية  عاقلفكم  ؛أّن ّللّا تعالى أعطاني ِنعمة لم أحفظها

ر ما أنعم هللا أنا عليه... و  به أهوائه وجشعه، وكم ُمسِرف لم ُيقدِّ
م، ولم أوّظف مالفضحّية طمعي  وقعت ي لم أستغّل تلك النِّع 

 تمعللمج ستثمر المشاريع الّنافعةأ وأ ،الفقراء عطِ لم أ و  ،بالّتجارة
عّوض على ملّذات الحياة الفانية، لذا، أريد أن أ  تهانفقإّنما أ ولي!

 بينكم اآلن. اى لو لم أكن موجودً حتّ 
 أّيها الّطبيب الّصدوق،
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دّي عذرني فلم يكن لا دون علمك،  ّثالثةال يةلقد أجريت تحلياًل للكل
وتبّين أّن هذه  ...الوقت ألشرح لك لو طلبت هذا الّتحليل منك

ا  .األخيرة بحال جّيدة جدًّ
، زميلك الجّراحها بعدما أوكلت طلبي هذا تبّرعت ب ،بناًء عليه

 ِلم ن يستحّقها دون ُمقاِبل. نقلهاي
وى شكًرا لمحاولتك إقناعي مراًرا وتكراًرا، لكّنني لم أر  س

نيا بثالث كلى، وذهبت دونهِجئُت إلى  المال.  ا!الد 
 

 على ِفراش الّندم،
اد قول لك  يا صديقيأ  وداًعا." ..ر ش 

 
*** 
 

"دور الّصديق هو أن يكون إلى جانبك عندما تُخطئ، 
 –!"  ألّن الجميع سوف يكون إلى جانبك عندما تكون على حقّ 

 .مارك توين




